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Madarász László hazajón.
Madarász, a harcok vén, ősz oroszlánja 
AH a drága párost szinte alig várja.
Hogy hatvan ev múltán szülőfölde táját 
Újra megláthassa régi nép házáját.
Mint bt ĵdosó ment el messze tengertulra 
Szerzett uj hazát, hol bolbogult virulva. 
Gyűjtött szép vagyont, a mely gazdaggá tette. 
Es szereneee napja ragyogott felette.
Van mindene most már, kincse boldogsága. 
Csak nyugalma nincsen. Csak a honvágy bántja! 
kliensvennyolc évnek terhével a vállán 
Óceánra ül és röpül át a gályán.
Csak még egyszer vágyik, hogy láthassa viszont 
Ezt a szegény árva és boldogtalan hont.
Aztán, ha meghal is könnyebb lesz majd a hant 
Üdvözöljük hévvel a dicső hontalant 
Szép haza .milyen na*y a te szent hatalmad 
Nélküled az ember lám még megse halhat. M.
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Királyi 
Becsben.

— Mért nem Budán ?
-  Hja, mert volt erre gondja a szemfüles 

osztrák diplomáciának. De sebaj, szerintem az lesz 
az igaz, a mit Justh és Holló fognak mondani. Ha 
nehezen megy is De mennie kell.

a

Wekerle elszólta magát, A közös bank hívének 
vallotta magát. Noha nem az. fis ezt bizonyosan 
tudjuk. De ugv járt ö is, mint a kutyák közé került

farkas. Kénytelen a társasággal együtt ugatni De 
talán már nem sokáig.

*
Kisült, hogy a kartelbank is csak közösnek ké

szült Az ördög sajnálja tehát, hogy megbukott.
De persze ezt csak a renegát Popovics mondta, 

hogy közösnek készült. Mi nem igy szándékoltuk.
a

Abdul Hamid esküszegése megtermelte gyü
mölcsét. Letaszították a trónról. Meg is érdemelte. 
Az ifjú törökök derék legények. Nem ismernek tré
fát, ki is vívták egész Európa elismerését.

m
A H7-es lesipuskások felkinálkozása volt a kö

zös bank szerelmére tett újabb fogadkozást.
De ha azt hiszik, hogy egy újabb kisebbségi 

uralom fog most újra következni, hát akkor nagyon 
fognak csalódni.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az. amiért a Herkoáátert olvasni és terjesstens úri virtus.

Hábelesx Áron
thörüimetélt anekdothái.

A kibontakozás útjait keresik a miniszterek is, 
meg a császár is, de ezen az utón, melyen elindultak 
nem fojyák megtalálni, a melyiken pedig megtalál
hatnák ott nem keresik. Lássák ök.

A koalíció harikirit csinált, saját maga met
szette fel a saiát hasát. Az alkotmány párt Andrássy 
késével, a néppárt pedig Zichiével azáltal, hogy a 
nemzet akarata ellen a közös bank és a császár aka
rata mellett döntöttek.

7 kod ok én edj szép kkis messe.
Fz a khalap igazán jól áll nekhed, mondta az edszeri 

asszony is barátnőjének, egészen megrövidíti az ar- 
ezodat

— No hallod phedig az uramnak ugyan meg
nyúlt az arcza mikhor először meglátta rajtham.

Gancz richtig vanja magát most a politikai hely
zet is igy.

Andrásainak is nagyon jól áll most ez a khis bécsi 
kacérkodás — amivel ü is megakar rövidíteni a nem
zetet.

— No ja hát csuda-e ha éppen emiatt nagyon is
megnyúlt az egész nemzet arca, mikhor ezt hallotta és 
látta. *

~  Nem festhetne le a festő ur minket khérdezthe 
az edszeri háziasszony vendégét ?

Sajnálatomra Nagysád ! fen csataképfestő vagyok.
— No akkor bátran lefesthet minket is, mórt ö 

nagysága kivált nagyon szeret csatázni.
* Akkurate vanja magát a mai magyar phtlle- 

tika is igy.
Nem gyün a khirály Budára, mert most nagyon 

harcias a magyarok hangulata.
— No emiatt bátran jöhet, hiszen a Dinasztia és 

a haza jövője érdekében harczol most az orazág.
Nns nemt



Tizen is túl.

— Itthun a báró u r?
— Méltóztassék helyet foglalni! Azonnal meg

kérdezem ?
— De khérem! Én nem ülhetek le csak egy- 

egy székre ! . . .  Mondja meg a báró urnák, hogy a 
bankár ur van itt.

— Hát akkor addig tessék leülni két székre.

Próbáljuk m eg !

— Hány éves vagy fiam ?
— Még csak hat.
— A hisz akkor már ti tudtok az iskolában tizig 

is számolni.
De én tudót ám méd azon isz túl.

— Hadd hallom.
— Alszó, felsző, tirál, disznó !QJ

Mai ^gyerekek.*

Ilyen fúziót tán a ^nemzet se bánna. 
Hadd rohanna bele a lepke a lángba.

— Már csak azért sem mennék hozzád felesé
gül, mert te még orfeumba se voltál.

— Hát te voltál ?
— Még én sem voltam az ig a z ! De már az 

Ilka néném volt,
— Na ja !  De te meg a Szanint nem olvastad

még.
— Hát te talán olvastad, hiszen olvasni se tudsz.
— Én nem! De a bátyám tud ám már.



óvatos boshsr politika Kölcsönösen.

— No Mózsi í Hát lesz-e önálló bank vagy sem ?
— Hát Phál gazda, a hogy veszszük. Szeretné 

maga ?
— Meghiszem azt.
— No hát akkor lesz
— t s  ha nem szeretném ?
— Legyen maga nyugodt! Akkor — legalább 

maga elétt — nekhem bizonyosan nem lenne.

— Pénzt vagy é le te t!
— Khönnyü magának akkora bottal, mely ha 

nálam is volna rögtön vissza is kérdezném.
— No hiszen elmehetne azzal, a mit én nálam

talál.
— No hiszen a kellega ur is elmehet ám azzal, 

a mit nálam talál.

Ki itt vág hasábfát,
Hol a másik vén sváb?

— Gyuluka, Gyuluka ?
— Itt vagyok mamuka.

Tessék megkeresni! Tessék megkeresni!
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